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Verslag aan de leden 2021
Ook het jaar 2021 werd weer gekenmerkt door verschillende Covid-19 golven die ons leven, zowel op sociaal als professioneel vlak, mee bepaalden. De impact van het uitstellen van allerhande ontmoetingsmomenten zal ongetwijfeld maar op langere termijn kunnen ingeschat worden.
Curalia, dat in 2020 zijn logo en visuele identiteit geherdefinieerd had, is verdergegaan op de ingeslagen weg van hervormingen, o.m. met de
herziening van de statuten. Die reflecteren nu de opening van onze vereniging naar alle zorgverleners. De beroepsverenigingen die representatief zijn voor de diverse zorgberoepen kunnen ‘vast lid’ worden en kandidaten voorstellen voor de Raad van Bestuur. Meer dan ooit staat Curalia
voor de alliantie van zorgverleners.
De andere wijzigingen hebben betrekking op de operationele werking van de vereniging en met name het gebruik van elektronische communicatie in de interactie met onze leden. Deze communicatiemethode wordt voor een eerste keer gebruikt bij het samenroepen van de Algemene
Vergadering van 24 mei 2022.

Resultatenrekening
Evolutie van het incasso
De nieuwe gedigitaliseerde procedure voor het verkrijgen van het
RIZIV-statuut leidde nog niet tot een volledig genormaliseerde uitbetaling van premies.
Het RIZIV had in 2020 voor een aantal zorgverleners vertraging in de
uitbetaling van het sociaal statuut en dit voor een totaal aan premies
van 1,1 mio EUR. Deze premies zijn in het incasso van 2021 opgenomen
en verklaren grotendeels de toename van het incasso.
De procedure voor het premiejaar 2020 werd gekenmerkt door de
toepassing, voor het eerst, van de gedigitaliseerde procedure voor
tandartsen en artsen, maar ook door de vastlegging van een aangepaste uitkeringsdrempel om rekening te houden met de gevolgen van
de pandemie voor de activiteiten van de zorgverleners tijdens dit jaar.

De activiteitsdrempels werden uiteindelijk voor elk beroep met een
verschillend percentage verlaagd. Ondanks de verlaging van deze
activiteitsdrempel daalt voor kinesitherapeuten het aantal begunstigden van het RIZIV sociaal statuut voor 2020 aanzienlijk (-13%), wat een
negatieve impact heeft op het incasso van Curalia van meer dan één
miljoen euro. Desondanks is het RIZIV-incasso met 6,4% gestegen.
De door de leden betaalde premies zijn licht gestegen bijna tot het
niveau van vóór de pandemie.
Curalia heeft haar tariefstructuur aangepast door de instapkosten op
de premies sterk te verlagen (CuraNova contracten : maximum 2,95%)
om de polissen van Curalia aantrekkelijker te maken. Deze wijziging
lijkt te zijn opgemerkt door sommige leden die er gebruik van hebben
gemaakt, met name voor individuele pensioentoezeggingen, maar
het positieve effect van deze wijziging zal nog aan alle deelnemers
moeten worden herinnerd.

RESULTATENREKENING
(in ‘000 EUR)

Brutopremies

2021

2020

2019

39.248

37.714

39.000

Opbrengsten van beleggingen

11.814

17.930

29.437

Betalingen aan leden (Schadelast)

-25.878

-24.238

-30.634

Wijziging voorziening verzekering «leven»

-18.787

-16.893

-32.782

Bedrijfskosten

-5.478

-5.263

-5.291

Wijziging fonds voor toekomstige toewijzingen

1.500

-6.300

-1.600

Andere opbrengsten en kosten

-25

166

-515

Uitzonderlijke kosten

0

-50

4.500

Belastingen

-4

-785

-15

Resultaat van het boekjaar

2.390

2.281

2.100

Beleggingsresultaten

Schadelast

De aandelenmarkten kenden een aanzienlijke stijging in 2021, terwijl
de obligatiemarkten gekenmerkt werden door een rentestijging. Zo
was de rente op de Belgische OLO op 10 jaar bij het einde van het
boekjaar weer positief, terwijl die nog significant negatief was een jaar
voordien.

In 2021 stegen de uitkeringen aan de leden met 1,6 mio EUR. De uitgekeerde bedragen volgen de demografische ontwikkeling: het aantal
renteniers en het bedrag van de rente-uitkeringen nemen af, terwijl
de pensioenuitkeringen in kapitaal, uitgekeerd op het moment van
wettelijk pensioen, toenemen.

Over de verslagperiode vertoont het financieel resultaat een daling.
De hoge meerwaarden gerealiseerd op de aandelenportefeuille
compenseerden slechts ten dele de lagere inkomsten uit obligaties
als gevolg van de herschikking van de beleggingsportefeuille in 2020
en een negatief resultaat uit de indekkingsstructuur van de aandelenportefeuille.

De uitkeringen van solidariteitswaarborgen (aanvullende overlijdensuitkering, invaliditeit, daguitkering bij arbeidsongeschiktheid) zijn in
2021 toegenomen als gevolg van de effecten van de pandemie.

Activa

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten liggen iets hoger dan vorig jaar door bijkomende
aanwervingen (om de Lifecycle strategie uit te werken) en actuariële ondersteuning. In 2019 is Curalia gestart met een project om een
nieuwe beheerstool te implementeren die o.a. de digitalisering van de
processen zal versnellen. Deze implementatie liep vertraging op en de
tool zal in 2022 beschikbaar zijn.

ACTIVA

(in ‘000 EUR)
Beleggingen

2021

2020

2019

631.654

581.922

555.812
16.204

Beschikbare waarden

11.625

20.300

Vorderingen en overlopende rekeningen

13.173

32.318

33.774

Totaal activa

656.452

634.540

605.790

Portefeuille
De aandelenmarkten kenden een aanzienlijke stijging in 2021, die
gepaard ging met een toename van de volatiliteit die zich manifesteerde in periodieke correcties.
De obligatiemarkten werden dan weer gekenmerkt door een rentestijging. Zo ging de rentevoet van de Belgische OLO op 10 jaar naar
0,09% per eind 2021 terwijl die nog significant negatief was (-0,34%)
een jaar voordien. Aangewakkerd door een heropleving van de inflatie
is de rente ook bij de aanvang van dit jaar verder doorgestegen.
Curalia heeft een gedeelte van haar obligatieportefeuille verkocht. De
opbrengst hiervan werd geherinvesteerd in fondsen van hypothecaire
leningen, in een infrastructuurfonds en in een fonds van Scandinavische bedrijfsobligaties.
Voor één obligatie waar onzekerheid bestaat over de terugbetaling
ervan, werd een bijkomende waardevermindering aangelegd van 2,4
mio EUR.
De vastgoedportefeuille werd opnieuw doorgelicht om rekening te
houden met de nieuwe marktomstandigheden als gevolg van de
Covid crisis. Het verkoopproces van een gebouw in Kortrijk, via de overdracht van een dochtermaatschappij die er de eigenaar van is, is eind
2021 afgerond. De waardering van de gebouwen die we in portefeuille

hebben door een extern expert - die we om de twee jaar laten uitvoeren - heeft ertoe geleid dat we minderwaarden hebben geboekt ten
belope van 0,8 miljoen EUR op bepaalde vastgoedmaatschappijen.
In 2021 werden 65 voorschotten op polissen, voor een totaalbedrag
van 2,5 miljoen EUR, toegekend aan leden die hun spaargeld gebruikten om een vastgoedproject te financieren, of het nu ging om de
aankoop van een nieuwe woning of de renovatie van een bestaande
woning.
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Passiva
Technische reserves
De technische reserves nemen toe ten gevolge van betaalde premies
en gekapitaliseerde rente. Deze stijging wordt verminderd door de
relatief hoge kapitaaluitkeringen aan leden die met pensioen gaan.

PASSIVA

(in ‘000 EUR)
Eigen vermogen en achtergestelde schulden

2021

2020

2019

52.702

50.454

48.350

Fonds voor toekomstige toewijzingen

7.300

8.800

2.500

Technische voorzieningen

585.279

564.681

547.957

Schulden en andere

11.171

10.605

6.983

Totaal passiva

656.452

634.540

605.790

Bedrijfsobligaties

Aandelen

Cash

Conclusie
Voor 2021 stelt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voor:
• Het toekennen van een winstdeelname (0,80%) voor de CuraNova-contracten en voor de contracten pensioensparen en langetermijnsparen, zodat een rendement van minimaal 1,40% op deze contracten wordt gegarandeerd. Dit rendement behoort nog steeds tot de hoogste
op de verzekeringsmarkt.
• Het positieve resultaat (2,4 miljoen EUR) toe te wijzen aan de beschikbare reserves na toekenning van een dividend van 1,40% aan de
stichtende leden, teneinde het eigen vermogen van de vereniging verder te versterken.
De Raad van Bestuur heeft besloten om voor 2022 een minimum rentevoet van 0,55% netto te garanderen op de bestaande reserves alsook
op de nieuwe betaalde premies op de CuraNova-contracten.
De Raad van Bestuur wenst uitdrukkelijk de leden, de beroepsverenigingen, de medewerkers en het directiecomité te bedanken voor hun
inzet ten aanzien van Curalia.

Ondertekend
Filip Babylon (West Vlaanderen), Marie-Françoise Barbay (Namen), Karel Buelens (Antwerpen),
Jan Depoorter (APB), Michel Dony (Luik), Nicolas Echement (Luxemburg), Geert Fastre (Limburg),
Erik Haghedooren (Vlaams Brabant en Brussel), Geert Heungens (Oost Vlaanderen),
Luc Morel (Henegouwen), Charles Ronlez (APB), Francis Van der Maren (Waals Brabant en Brussel),
Luc Vermeeren (Axxon), Patrick Wérrion (Axxon), bestuurders vertegenwoordiger van de leden.
Philip Neyt, onafhankelijke bestuurder.
Martine Buyens, Caroline De Blieck, Eddy Belmans, Pierre Vossen, bestuurders leden van het Directiecomité.
Erwin Vogeleer, Lid van het Directiecomité.
Alain Craps, Directeur Curalia Brokers
Conform het KB van 24/9/2006 tot goedkeuring van het reglement van de CBFA van 9/7/2002, zijn de mandaten uitgeoefend door
bestuurders en leiders van Curalia in andere ondernemingen bekendgemaakt op www.curalia.be.
Commissaris: Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Dirk Vlaminckx en Bianca Chang, erkend commissaris,
Actuariële functie: Dennis van Giezen, erkend actuaris van Willis Towers Watson.
Interne audit: Ernst & Young.
De commissaris zal een oordeel zonder voorbehoud afleveren bij de jaarrekening over het boekjaar 2021.
Dit is een verkorte vorm van het jaarverslag 2021, de volledige jaarrekening en jaarverslag zijn consulteerbaar
door de leden op de maatschappelijke zetel.

